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Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
 
Zarząd Asseco Poland S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym podjęta została, w trybie pisemnym, 
Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z dnia 14 sierpnia 2009 r.  w sprawie wyboru firmy 
audytorskiej, celem zbadania sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej w roku 
obrotowym 2009, w tym do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki 
Asseco Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland 
SA w roku 2009 oraz do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Asseco 
Poland SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco Poland SA za 
rok 2009.   

Wybrana została firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 6468. Firma ta jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod numerem 130. Ernst & Young Audit należy do czołówki światowych firm audytorsko-
doradczych. 

Spółka Asseco Poland SA korzystała z usług Ernst & Young Audit Sp. z o.o. przy przygotowywaniu 
oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco 
Poland S.A. i Softbank S.A., przy przygotowywaniu oraz badaniu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego „pro-forma” połączonych spółek Asseco Poland S.A. i Prokom Software S.A. oraz 
Asseco Poland SA i ABG SA a także przy przygotowywaniu oraz badaniu jednostkowego 
sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Asseco za 2007 oraz 2008 r. 

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
zawodowymi. 

 

 

Podstawa prawna: 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259) 

 

 


